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Výroční zpráva o činnosti Svazu učitelů tance České republiky 
pro sezónu 2016/2017 

 
 

Orgány svazu 
 
Presidium SUT (PR) v roce pracovalo ve složení:  
president (statutární zástupce) -  Jiří Plamínek z Prahy 
vicepresident + ekonom  - Mgr. Vladislava Kleinbergová ze Strančic  
člen pověřený soutěžní oblastí -  Dana Pavelková z Chvaletic  
sekretář -  Aleš Mědílek ze Zlína  
člen  - Jaroslav Krtička z Hradce Králové. 
Mimo to byl delegován na zasedání vždy jeden z členů dozorčí rady podle plánu DR. Dále 
pak byli zváni na zasedání další členové ustavených komisí, za účelem projednávání 
podstatných záležitostí. 
 
Presidium se scházelo k jednání v pravidelných řádných termínech v únoru, dubnu, 
srpnu, říjnu a prosinci 2016 a dále v únoru, dubnu, červnu 2017 a plnilo úkoly vyplývající 
z usnesení členské schůze i z vlastních úkolů. Skype konference se konaly v mezičase 
v termínech dle potřeby. 
 
Zástupce SUT se zúčastnil v dubnu 2017 zasedání European Dance Council, kde je náš 
člen vicepresidentem. Zasedání jednalo o aspektech dotací z EU a zabývalo se projekty 
Tanec roku a dále pokračovalo na práci v rozšíření základny členských zemí, neboť 
Evropa je velká a zatím mezi členy chybějí i některé větší země. Mj. náš zástupce prosadil 
snížení členského poplatku o 50%, neboť ekonomika EDC je velmi pozitivní a není třeba 
tvořit zásadní rezervy. 
 
Z dalších bodů a usnesení za uplynulé období: 

• Zajistili jsme nové diplomy vzor 2017. Cena je stejná jako u předchozích.  

• Odstranili jsme problém s duplicitou termínu kongresů s ČSTS. 

• Dále v loňském roce jsme pro členy vyrobili odznaky, a máme za to, že na 
soutěžích a akcích SUT by je měl člen nosit! Na loňském kongresu je účastníci 
obdrželi zadarmo, jsou jinak za 50 Kč ke koupi. 

• Jednáme s MŠMT na úpravě odborností. 

• Presidium schválilo také upravenou podobu základních řádů, tedy jednacího, 
volebního a finančního, které bylo třeba upravit v souvislosti se změnou stanov v 
r. 2015. Bylo s tím dost práce, nicméně už je to hotové. 

• V letošním roce na tomto kongresu obdrželi účastníci ručník s logem. 

• Máme problém s Ondřejem Švíkem, nereaguje již rok a půl na jednání, která 
začala na podzim 2015 ohledně programu na sčítaní výsledků soutěží. Může se 
stát, že zajistíme jiný program od jiného dodavatele. 
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• Sklad materiálu a jeho výdej zajišťuje Pavel Černý, na základě kontraktu. 
Každoročně podává vyúčtování o stavu materiálu. 

• Nákup tabletů je připravený, čekalo se jen na vhodný okamžik, aby nebyly 
kupovány v okamžiku, kdy budou čtvrt roku ležel ve skladu. Souvisí to s údržbou i 
baterií. 

 
Oslavy 50 let SUT  v roce 2018 
 

2018 WDC European Professional Ballroom Showdance Championship 

Termín neď 11.3.2018 Karlovy Vary. Špičková světová soutěž profesionálů v ČR. 

Zapište si, kolegyně a kolegové, do diáře tento termín, počítá se s Vaší účastí. 

 

Předpokládáme, že se budeme snažit o to, aby informace o oslavách pronikly i do 

českých médií, rádi bychom, aby členové nám v tom pomohli.  

 

Další návrhy uvítáme. 

 
 
Dozorčí rada (DR) pracovala ve složení Stanislava Zíky z Mariánských Lázní (předseda 
DR), Dana Mědílková ze Zlína a Milan Rektor z Prahy. DR, jako kontrolní orgán, se 
pravidelně zúčastňovala zasedání presidia, podává samostatnou zprávu o své činnosti na 
členské schůzi.  
 
Členská schůze 2016 (srpen) - řádně svolaná a řádně jednající členská schůze SUT 
proběhla v rámci 48. Předsezónního kongresu v srpnu 2016 v Rajeckých Teplicích.  
Členská schůze schválila účetní doklady předložené ekonomem, stejně jako zprávu o 
činnosti a rozpočet na další období. 
 

Kongresy SUT 
 
45. Jarní tréninkový kongres v Poděbradech  - červen 2017 se zaměřením na standardní 
a latinskoamerické tance. Účast ve zhruba obvyklém počtu, kapacita sálu naplněna na 
maximum, ale zhruba pokrývající zájem z řad členů. 
 
48. Předsezónní kongres SUT v srpnu 2016 v Rajeckých Teplicích, pořádaný jako 4 
společný Slovensko – Český kongres za přípravy kolegy Ciekera ze Žiliny. Přednášky na 
téma čardáš, oldies, latinskoamerické tance, country, ekonomická témata apod. 
Účast členů byla mírně nižší, což se v podstatě očekávalo, neboť kongres byl na 
Slovensku. Účast cca 50 osob. 
 
49. Předsezónní kongres SUT proběhne v srpnu 2017 v Táboře, kde očekáváme i 
pozvaného zástupce MK. 
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Členská základna 
 
Členská základna SUT meziročně, pravda, stagnovala, co do počtu. Počet členů v roce 
2016 byl 124. 
Úkol členské komise do budoucna oslovit další kolegy, kteří členy nejsou, ale pohybují se 
v oboru jednotlivě zatím nebyl naplněn. 
V červenci 2017 zemřel Vladimír Buryan z Brna, jeden ze základních kamenů našeho 
spolku. Čest jeho památce. 
Paní Dana Linhartová se v únoru dopisem rozloučila s námi všemi, neboť ukončila své 
aktivity na parketu. 
 

Vzdělávací komise 
 
Připravila na další sezónu (16/17) pilotní semináře. Proběhly dva, jeden v Pardubicích 
(standardní tance) a jeden v Praze (latinskoamerické tance). Účast byla zatím nízká, 
nicméně vedení svazu rozhodlo o tom, že v příštím roce budeme v této akci pokračovat. 
 
Pro rok 2017 připravujeme opět i trenérská studia ve spolupráci s FTVS UK v Praze, zatím 
licence B (II.třída). Uvidíme podle zájmu, možná se podaří za tím účelem i spojit se 
s Pražskou odbočkou ČSTS. 
 

Spolupráce s ostatními svazy, mezinárodní kontakty - v gesci presidia 
 
Slovenská únie tanca a tanečného športu (SÚTTS), stále vynikající spolupráce, dokladem 
je i 4. společný SK - CZ kongres. 
 
Svaz učitelů tance Praha (SUTAP) - trvale dobré vztahy. 
Česká taneční organizace (CDO) – Nedaří se nalézt společnou řeč na řešení termínů 
soutěží, z protistrany není zájem. 
 
Nulová spolupráce s Českým svazem tanečního sportu. ČSTS. Jejich vedení se opět 
změnilo. Nicméně možná se podaří, podle posledních jednání, spojit se za účelem 
vzdělávání s Pražskou odbočkou této organizace, protože zde máme společné zájmy na 
trenérských kurzech. 
 
Algemaine Deutsche Tanzverband (ADTV) - spolupráce na základě osobních kontaktů 
presidenta p. Plamínka a presidentky ADTV paní Willius-Senzer z Mainzu. Díky tomu je 
zvána naše delegace na jejich kongres INTAKO – který je pouze a jen pro členy ADTV; 
zřejmě v příštím roce budeme na kongresu i vyučovat některé české speciality. 
I letos budou na Předsezónním kongresu SUT v programu i přednášky převzaté z INTAKO. 
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Svaz učitelů tance ČR, z.s. je členem World Dance Council (www.wdcdance.com), 
světového profesionálního tanečního svazu. Jsme tedy jejich národním partnerem pro 
území ČR. Dále jsme také členy 
 
European Dance Council (www.dancecouncil.eu) – Náš zástupce je vicepresidentem EDC. 
 
 

Spolupráce s OSA  
 
SUT má hromadnou smlouvu s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům 
hudebním a řeší tak potřebu svých členů při pořádání tanečních kurzů, neboť vyjednal 
seriózní podmínky pro použití hudby v kurzech. 
Většina členů tuto výhodu využívá, malá část řeší z různých důvodů tento problém 
samostatně. Ve spolupráci s OSA hodláme nadále pokračovat.  
Zpětná vazba od OSA je stále nulová. 
V roce 2017 bude třeba sjednat prodloužení smlouvy na další období. 
 

Soutěžní činnost 
 
SUT ve spolupráci s jednotlivými členy pořádal řadu soutěží v systému Hobby Dance, 
FTM, Polky, Dance Clip Club a jiných, pro všechny věkové kategorie. Mimo to i soutěže 
titulární, celorepublikové. 
 
Mistrovství ČR DCC; Hobby Dance; v české polce;  absolventů tanečních kurzů (kat.E);  
formací mládeže; FTM; párové polky dětí a juniorů; v salse a bachatě aj. 
 
Mimo to také proběhl 23. ročník soutěže v Plesových choreografiích v Chrudimi, v 
tradičním květnovém termínu. 
 
WDC Amateur League, SUT Amateur League v ČR. Zatím v této věci bylo jednáno na 
presidiu, nepodařilo se zatím začlenit do soutěžního řádu zcela. 
 
 

Projekt Dance Clip Club 
 
Presidium jednalo o tomto projektu a rozhodlo se ho nadále, i přes jeho nepříznivý 
ekonomický výsledek podporovat, neboť je bytostně programem několika velkých 
tanečních škol, které by jinak zkrachovaly. 
 
 

Dotace, dary  
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V roce 2016 jsme obdrželi a následně řádně vyúčtovali v obdobném rozsahu jako v 
předchozím roce, v případě Ministerstva kultury došlo meziročně i k navýšení pro rok 
2017. 
 
 

Hospodaření - v gesci ekonoma, Mgr. Kleinbergové 
 
Celkové hospodaření SUT má za sledované období vyrovnané příjmy a výdaje, což je s 
ohledem na účel občanského sdružení / spolku správné. Plníme řádně veškeré závazky 
vyplývající ze zákonných povinností i smluvních závazků ke třetím stranám, ať se jedná o 
orgány státní správy či samosprávy, či ostatní subjekty. O detailech ekonom podá 
samostatnou zprávu o hospodaření. 
 
 

        
      Jiří Plamínek, president SUT 
      Fellow & Examiner 
V Praze dne 15.5.2017 
 
 
 
Kontakt:  president Jiří Plamínek  jiri.plaminek@sut.cz  602 216 400 
 vicepresident Vladislava Kleinbergová vladislava.kleinbergova@sut.cz 602 349 985 

mailto:jiri.plaminek@sut.cz
mailto:vladislava.kleinbergova@sut.cz
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Zpráva soutěžního komisaře za rok 2016 
 
V roce 2016 bylo schváleno 26 soutěží Hobby Dance v ČR. 
V těchto bodovacích soutěží byly kategorie: 
Děti 1 kombinace, Děti 2 kombinace, Junioři 1 kombinace, STT, LAT, Junioři 2 kombinace, 
STT, LAT, Dospělí kombinace, STT, LAT, Senioři Z STT , LAT, Senioři M STT, LAT 
Dále byly soutěže pohárové: Polka, Valčík v různých věkových kategoriích. 
Soutěže Mistrovské:  

1. Hobby Dance a Figurálního valčíku – všechny věkové kategorie 

2. Soutěž v družstvech 

3. Mini děti 

4. Děti 

5. Junioři  

6. Mládež  

7. Senioři 

 

V disciplínách kolektivních – Mini děti, Děti, Junioři, Mládež, Senioři 

a) Parketové taneční kompozice 

b) Plesová předtančení 

c) Show předtančení 

d) Street Dance předtančení 

e) Disco Dance předtančení 

 

Soutěžím Mistrovským předcházejí soutěže regionální: Severočeský, Západočeský, 

Východočeský, Středočeský + Praha, Jihomoravský, Severomoravský kraj. 

 

V novém soutěžním řádu připravujeme další soutěže pro všechny věkové kategorie. 

 

Dana Pavelková, v.r., soutěžní komisař 

 

Zpráva ekonoma za rok 2016 
 
Spolek se během celého kalendářního roku věnuje pouze hlavní spolkové činnosti. Ve 
výjimečných případech dochází při organizaci soutěže, která je pro daný region 
výjimečná, k uzavření smlouvy o reklamě s místní majoritní společností – např. Elektrárna 
Chvaletice na Mistrovství ČR SUT v Hobby dance.  
Struktura příjmů: 
- Členské příspěvky  

- Poplatky za registraci párů Hobby dance 

- Poplatky za schválení propozic soutěže 
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- Dotace: Ministerstvo kultury, Městský úřad Zábřeh, Hlinsko a Litoměřice, Pardubický kraj 

- Prodej medailí, diplomů, DVD z akcí apod. 

- Vstupné a účastnické poplatky na soutěžích SUT 

Struktura výdajů: 
- Členství WDC, EDC, Hospodářská komora ČR 

- Medaile, diplomy, poháry 

- Náklady spojené se zajištěním soutěžních akcí SUT 

- Náklady na organizaci a program kongresu – Jarní a  Předsezónní kongres 

- Náklady na činnost prezidia – cestovné, parkovné, nocležné 

- práce webmastera, účetní firmy 

- propagace, inzerce, tisk materiálů 

      Vladislava Kleinbergová,v.r. ekonom 


